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Rådmannens forslag til vedtak:
Even Jansen (FRP) innvilges forlenget permisjon fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut
valgperioden 2011-2015.
Vedtak i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 videreføres ut valgperioden 2011-2015:
1. Kommunestyret: Asbjørn Langenes (FRP) rykker opp som sjette vararepresentant i
permisjonstiden. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
2. Kontrollutvalget: Kurt Andersen (FRP) møter fast i kontrollutvalget i
permisjonstiden. Astrid Tordis Flor (FRP) rykker frem som første vararepresentant
til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget:
Tom Jørgensen velges til andre vararepresentant i kontrollutvalget for Fremskrittspartiet i
perioden 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.

Saksprotokoll i Valgnemnda - 16.08.2012
Behandling:
Repr. Andresen (Uavh.) poengterte at Kurt Andresen er uavhengig og representerer ikke
FRP.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak med endringer fremkommet i møte
(endring i kursiv):

Even Jansen (FRP) innvilges forlenget permisjon fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut
valgperioden 2011-2015.
Vedtak i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 videreføres ut valgperioden 2011-2015:
3. Kommunestyret: Asbjørn Langenes (FRP) rykker opp som sjette vararepresentant i
permisjonstiden. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
4. Kontrollutvalget: Kurt Andersen (Uavh) møter fast i kontrollutvalget i
permisjonstiden. Astrid Tordis Flor (FRP) rykker frem som første vararepresentant
til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget:
Tom Jørgensen velges til andre vararepresentant i kontrollutvalget for Fremskrittspartiet i
perioden 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Even Jansen (FRP) innvilges forlenget permisjon fra politiske verv fra 01.07.2012 og
ut valgperioden 2011-2015.
Vedtak i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 videreføres ut valgperioden 2011-2015:
5. Kommunestyret: Asbjørn Langenes (FRP) rykker opp som sjette
vararepresentant i permisjonstiden. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
6. Kontrollutvalget: Kurt Andersen (Uavh) møter fast i kontrollutvalget i
permisjonstiden. Astrid Tordis Flor (FRP) rykker frem som første
vararepresentant til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget:
Tom Jørgensen velges til andre vararepresentant i kontrollutvalget for
Fremskrittspartiet i perioden 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.

Bakgrunn for saken:
Even Jansen (FRP) ble i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 innvilget permisjon fra politiske
verv i perioden 3.1.2012 tom. 30.6.2012, pga av studieopphold i Danmark. Jansen har nå fått
videre studieplass i København, Danmark og søker i e-post av 02.08.12 om at permisjonstiden
forlenges ut valgperioden 2011-2015.
Saksutredning:
Even Jansen er 6. varamedlem til kommunestyret og fast medlem i kontrollutvalget for
Fremskrittspartiet. Dersom søknad innvilges og vedtak i kommunestyret 26.01.12
opprettholdes, rykker Asbjørn Langenes opp som 6. varamedlem. Øvrige medlemmer rykker
frem en plass.

Even Jansen er fast medlem av kontrollutvalget. Dersom søknad innvilges og vedtak i
kommunestyret 26.01.12 opprettholdes, møter Kurt Andersen fast i kontrollutvalget i
permisjonstiden. Astrid Tordis Flor rykker frem som første vararepresentant til
kontrollutvalget.
Spørsmål om fritak fra kommunale verv er behandlet i kommunelovens §15. 2. ledd:
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den
som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».
Det pekes på i kommentaren til loven at fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens
arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de
plikter som vervet medfører. Avgjørelsen må nødvendigvis bli skjønnsmessig.
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Fra: Even Jansen[evenjansen92@gmail.com]
Dato: 02.08.2012 18:46:20
Til: Camilla Erland Aarnes
Tittel: Permisjon

Jeg har v rt heldig og kommet inn p skole i K benhavn. Jeg har derfor ikke mulighet til utf re mine
arbeidsoppgaver i kommunen. Derfor ber jeg om permisjon fra kontrollkomiteen resten av min valgte periode.
Mvh Even Jansen
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